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Priebeh celoštátneho kola

Celoštátne kolo 30. ročníka Olympiády v informatike, kategórie A, sa koná v dňoch 25.–28. marca 2015.
Na riešenie úloh druhého, praktického dňa majú súťažiaci 4,5 hodiny čistého času. Akékoľvek pomôcky okrem
písacích potrieb (napr. knihy, výpisy programov, kalkulačky) sú zakázané.

Čo má obsahovať riešenie úlohy?

• Skompilovateľný program v jazyku Pascal, C, alebo C++. Ak sa váš program nepodarí na našom testo-
vacom počítači skompilovať, bude automaticky hodnotený 0 bodmi.

Hodnotenie riešení druhého (praktického) dňa

Sú dve úlohy. Ku každej úlohe máme pripravených 15 sád testovacích vstupov. Sada vstupov pozostáva z
jedného alebo viacerých testovacích vstupov. Za každú sadu vstupov, ktorej všetky vstupy (každý zvlášť) váš
program správne vyrieši, získate jeden bod.
Testovanie na každom vstupe prebieha samostatne. Spustíme váš program a na štandardný vstup mu dáme

konkrétne vstupné údaje. Hovoríme, že váš program daný vstup vyriešil, ak splní nasledujúce kritériá:

• Skončí skôr ako uplynie stanovený časový limit.

• Neprekročí stanovený pamäťový limit.

• Skončí korektne, nie chybou počas behu.

• Dáta, ktoré vypíše na štandardný výstup, tvoria korektný výstup, zodpovedajúci danému vstupu.

• Nebude používať žiadne funkcie zakázané kvôli bezpečnosti testovacieho systému.

Počas súťaže môžete priebežne odovzdávať svoje riešenia. Odovzdané riešenie bude otestované a dozviete
sa svoj bodový zisk. (V prípade preťaženia testovača môžu organizátori obmedziť toto priebežné testovanie na
vhodnú podmnožinu všetkých testovacích dát.)
Po ukončení súťaže zoberieme pre každú úlohu váš posledný odovzdaný program a ten otestujeme na všetkých

testovacích vstupoch. Vaše výsledné body za úlohu budú body získané týmto programom.
Sady vstupov sú navrhované tak, aby každé korektné riešenie získalo nejaké body, bez ohľadu na to, ako

pomalé je. Bližšie informácie o testovacích dátach nájdete na konci zadania každej úlohy.
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A-III-4 Urýchľovač častíc

Na matfyze máme vlastný, aj keď len malý, urýchľovač častíc. Nedávno sa však niekto hrabal v elektrických
rozvodoch, čo-to pomenil a urýchľovač prestal fungovať. Bystrí fyzici však prišli s jednoduchým riešením: Stačí
na správnom mieste zvýšiť elektrický odpor. Jediný problém tkvie v tom, že v mašine majú miesto pre najviac
štyri rezistory zapojené za sebou a odpor potrebujú mať naozaj presný, ani o jeden nanoohm viac, ani menej.
Pre znižovanie nákladov navyše chcú využiť iba rezistory, ktoré im ostali z iných experimentov.

Súťažná úloha

K dispozícii máte n rezistorov s navzájom rôznymi odpormi a cieľový odpor R. Zistite, či sa dajú nájsť
nanajvýš 4 rezistory, ktorých súčet odporov bude presne R.

Formát vstupu

V prvom riadku sú celé čísla R a n (1 ≤ R ≤ 109, 1 ≤ n ≤ 2 000) udávajúce cieľový odpor a počet rezistorov.
Nasleduje n riadkov, v i-tom z nich je jedno celé číslo ai (1 ≤ ai ≤ 109) popisujúce odpor i-teho rezistoru.
Všetky odpory sú navzájom rôzne.

Formát výstupu

Vypíšte na jeden riadok nanajvýš 4 čísla oddelené medzerami. Tieto čísla musia byť navzájom rôzne, ich
súčet musí byť rovný R a každé z nich musí byť rovné odporu niektorého rezistora. Pokiaľ existuje riešení
viacero, vypíšte ľubovoľné z nich. Pokiaľ riešenie neexistuje, vypíšte namiesto čísel reťazec „Koniec sveta sa
odkladaÿ.

Testovacie dáta

V sadách 02 až 04 platí, že ak existuje riešenie, tak existuje riešenie tvorené nanajvýš dvomi rezistormi.
V sadách 01 až 08, okrem sady 03, platí R ≤ 10 000.

Príklady

vstup

10 5
1
4
2
5
3

výstup

3 2 5

Ďalšími možnými riešeniami sú napr. „2 3 5ÿ, „1 4 5ÿ,
alebo „1 2 3 4ÿ.

vstup

15 5
1
4
2
5
3

výstup

Koniec sveta sa odklada

Všimnite si, že „5 5 5ÿ nie je prípustné riešenie.
Nemôžeme použiť jeden rezistor viackrát.
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A-III-5 Kompy

Viete kde je Kocúrkovo? Nie? Ani ja to neviem. A túto smutnú skutočnosť si nedávno uvedomilo aj vedenie
mesta v Kocúrkove. Zvolali teda mimoriadne zasadnutie, kde zistili, že je to preto, že v Kocúrkove skapal pes.
Naplánovali teda výstavbu atrakcie: dlhého vodného kanála cez mesto. Na každej strane vybrali miesta, kde
budú začínať a končiť mosty. Pri plánovaní rozpočtu sa však na mosty zabudlo. Starosta sa preto rozhodol
medzi niektorými dvojicami vyznačených bodov sprevádzkovať aspoň kompy (loďky prevážajúce cestujúcich).

Súťažná úloha

Každá kompa bude premávať tam a späť po úsečke medzi niektorým miestom na jednom brehu, a niektorým
miestom na druhom brehu. Každé miesto musí byť obsluhované aspoň jednou kompou. Z každého miesta môže
premávať aj viacero kômp (do rôznych miest na protiľahlom brehu). Trasy kômp sa smú ľubovoľne križovať.
Vašou úlohou je navrhnúť koľko kômp sprevádzkovať, a kadiaľ má ktorá premávať ak chceme, aby súčet

dĺžok trás všetkých kômp bol najmenší možný. (Na počte použitých kômp pritom nezáleží – teda riešenie s
viac krátkymi kompami môže byť lepšie, ako riešenie s menej ale dlhšími.)
Pozor: Úloha má pomerne prísny pamäťový limit.

Formát vstupu a výstupu

V prvom riadku vstupu sú štyri celé čísla: d, s, n a m. Tieto udávajú dĺžku kanálu, jeho šírku a počty
vybraných miest na ľavom a pravom brehu. Môžete predpokladať že platí 1 ≤ d ≤ 2 · 109, 1 ≤ s ≤ 1 000 a
1 ≤ n,m ≤ 20 000.
Ďalej nasleduje n riadkov z ktorých i-tý obsahuje vzdialenosť ai od začiatku kanála po i-te vybrané miesto

na ľavom brehu. Zvyšok vstupu tvorí m riadkov z ktorých i-tý obsahuje vzdialenosť bi od začiatku kanála po
i-te vybrané miesto na pravom brehu. Všetky vzdialenosti sú celé čísla a pre každý breh sú dané v rastúcom
poradí. Formálne teda platí 0 ≤ a1 < · · · < an ≤ d a zároveň 0 ≤ b1 < · · · < bm ≤ d.

Prvý riadok výstupu obsahuje jedno cele číslo k, ktoré udáva koľko kômp treba zriadiť. Nasleduje k riadkov
a v každom z nich dve čísla i a j, ktoré udávajú že medzi i-tým miestom na ľavom a j-tým na pravom brehu
premáva kompa. (Ak existuje viacero riešení, vypíšte ľubovoľné z nich. Ak by existovali riešenia, ktoré sa od
optimálneho líšia len na úrovni zaokrúhľovacej chyby, budú aj tieto akceptované ako správne.)

Testovacie dáta

V sadách 01 až 03 platí n,m ≤ 5. V sadách 04 až 10 platí n,m ≤ 1 000.

Príklady

vstup

10 5 3 2
0
5
10
2
8

výstup

3
1 1
2 2
3 2

vstup

1000 1 3 3
0
1
1000
0
999
1000

výstup

4
1 1
2 1
3 2
3 3
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